DE GEMEENTERAAD
VAN CRANENDONCK
Vastgestelde besluitenlijst raadsvergadering 14 april 2015
Ongewijzigd vastgesteld in de raadsvergadering van 12 mei 2015
Plaats:
Gemeentehuis Budel
Datum:
14 april 2015
Tijd:
19.30 uur
Presentielijst
Voorzitter:
M.M.D. Vermue - Vermue
Griffier:
P.J.F. Bemelmans
Raadsleden: K. Boonen, A. Oud, E. de Graaf, K. van Laarhoven, J. Blaauw-Klaver, T. Dijkmans
(Cranendonck Actief!)
P. Beerten, L. Bruggink -van der Steen, J. Derks, C. van Rooij, M. Beliën (ELAN)
J. van Happen, A. van der Weiden, A. van Leeuwen (CDA)
F. van der Wiel, M. Beenackers - van Poppel (PvdA)
S. den Breejen, J. Drieman (VVD)
Afwezig:
M. Kleine
College:
M. Vermue, J. van Tulden, F. Kuppens, C. Meuwissen
Aantal raadsleden : 18
Deze besluitenlijst is een weergave van door de gemeenteraad genomen besluiten en toezeggingen die door het
college zijn gedaan. Van de bijeenkomst is een digitaal geluidsverslag gemaakt. Dit kan worden nageluisterd via het
Raadsinformatiesysteem op de website van gemeente Cranendonck, https://portal.companywebcast.com/cranendonck
of na afspraak op de griffie. De griffie is telefonisch bereikbaar via 0495 – 43 11 34

1

Opening / trekking van het stemmingnummer
Mevrouw Kleine heeft een bericht van verhindering gestuurd.
Stemmingen beginnen bij de heer Drieman.

2

Vaststelling van de agenda van deze vergadering
Besluitvorming:
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3

Vaststellen van de concept besluitenlijsten van de raadsvergadering van 10 maart 2015
en van de commissievergadering van 31 maart 2015
De heer Van der Wiel vraagt om wijziging van de besluitenlijst van de
commissievergadering van 31 maart.
“Er is niet aangegeven, dat de RIB Hof van Cranendonck wordt doorgeschoven naar
een volgende commissievergadering, maar dat het Presidium hier een besluit over zal
nemen. Het verslag dient hierop te worden aangepast.”
Besluitvorming:
De besluitenlijst van de raadsvergadering van 10 maart 2015 wordt ongewijzigd
vastgesteld.
De besluitenlijst van de commissievergadering van 31 maart 2015 wordt gewijzigd
vastgesteld.
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Raadsvoorstel: Ingekomen stukken, uitnodigingen en RIB’s
Mevrouw Beenackers vraagt om de antwoordbrief naar aanleiding van brief C2
(Bezwaar van Belastingadviesbureau Kneepkens namens dhr. Botros Weert, tegen
reclamebelasting 2014) ter inzage te leggen.
De heer Drieman vraagt om agendering van de RIB inzake cameratoezicht station
Maarheeze in de eerstvolgende vergadering van de adviescommissie.
Mevrouw Blaauw vraagt om nader geïnformeerd te worden over de stand van zaken
met betrekking tot jeugdhulp naar aanleiding van de RIB inzake aanvullende zaken
inkoop jeugdhulp 2015
Toezegging:
Wethouder van Tulden zegt toe dat een informatieavond wordt georganiseerd over
jeugdhulp. Een concrete datum wordt afgestemd met het presidium.
Besluitvorming:
Het voorstel wordt gewijzigd vastgesteld.

5

Raadsvoorstel: Voorwaarden fusie de Risse en Westrom
Portefeuille J. van Tulden
Toezegging:
Wethouder van Tulden zegt toe dat voordat een definitief besluit wordt genomen over
de fusie de raad hier nogmaals over wordt geraadpleegd.
Besluitvorming:
Het raadsvoorstel wordt aangenomen conform voorstel zonder stemming.

6

Raadsvoorstel: Vaststellen van de nota reserves en voorzieningen 2015 – 2018
Portefeuille F. Kuppens
Besluitvorming:
Het voorstel wordt gewijzigd (met inachtneming van de Nota van Wijziging)
aangenomen met 11 stemmen voor (VVD, CDA, CrA!) en 7 stemmen tegen (ELAN,
PvdA).

7

Raadsvoorstel: Vaststellen van de nota activering, waardering en afschrijving
Portefeuille F. Kuppens
Besluitvorming:
Het voorstel wordt aangenomen met 11 stemmen voor (VVD, CDA, CrA!) en 7
stemmen tegen (ELAN, PvdA).

8

Raadsvoorstel: Stichting en samenwerkingsovereenkomst veiligheidshuis
Portefeuille M. Vermue
Besluitvorming:
Het voorstel wordt aangenomen conform voorstel zonder stemming
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Raadsvoorstel: Vaststellen Verordening A2 Erfgoedcommissie
Portefeuille C. Meuwissen
Besluitvorming:
Het voorstel wordt aangenomen conform voorstel zonder stemming

10

Mutatie-overzicht /begrotingswijzigingen raadsvergadering 14 april 2015
Besluitvorming:
Voor kennisgeving aangenomen.

11

Schriftelijke vragen ex artikel 38 Reglement van Orde
Beantwoording schriftelijke vraag van de heer Oud van Cranendonck Actief! d.d. 12
februari 2015 inzake aanpak zwerfafval
De beantwoording is ontvangen op woensdag 25 maart 2015 en is daarmee
afgehandeld

12

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20.45 uur.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Cranendonck in de openbare vergadering d.d.
12 mei 2015.

DE RAAD VOORNOEMD,
De griffier,

De voorzitter,

Mr. P.J.F. Bemelmans

Mr. M.M.D. Vermue - Vermue
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